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Αριθµ. 59/5/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του υπό ψήφιση
νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύσταση – συγκρότηση της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης. Ειδικότερα:
1. Ορίζεται ότι: α. Οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά
τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν
τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε τις προτεινόµενες διατάξεις, αποτελείται από τις
εδαφικές περιφέρειες των ο.τ.α., από τους οποίους συγκροτείται.
γ. Τα υφιστάµενα τοπικά διαµερίσµατα µετονοµάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2000 κατοίκους και σε δηµοτικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2000 κατοίκους.
δ. Σε όλη την Επικράτεια συνιστώνται τριακόσιοι είκοσι πέντε (325) νέοι δήµοι [αντί των χιλίων τριάντα τεσσάρων (1034) ο.τ.α. α΄ βαθµού, που υφίστανται], οι οποίοι υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των συνενούµενων δήµων και κοινοτήτων. (άρθρα 1-2)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Με το Κεφάλαιο Β΄, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη
σύσταση και συγκρότηση των Περιφερειών. Ειδικότερα
προβλέπεται ότι:
1.α. Οι Περιφέρειες είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν το
δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Συνιστώνται δέκα τρείς (13) Περιφέρειες στην επικράτεια.
(άρθρο 3)
2.α. Ορίζεται ότι, µεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας οι οποίες αναπτύσσονται βάσει
κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών
δράσεων.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σφραγίδα και τα
δηλωτικά σήµατα των ∆ήµων και Περιφερειών.
(άρθρα 4-5)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με το Κεφάλαιο Γ΄ ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη
σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ειδικότερα:
α. Συνιστώνται, ως ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες
διοίκησης του κράτους, επτά (7) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
β. Σε κάθε µία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προΐσταται
Γενικός Γραµµατέας, για τα καθήκοντά του δε και την υπηρεσιακή του κατάσταση εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 2503/1997 (∆ιοίκηση, Οργάνωση Περιφερειών,

Νοµαρχιών, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), όπως ισχύουν.

(άρθρο 6)

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με το Κεφάλαιο Α΄ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης (∆ήµοι). Ειδικότερα:
α. Προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης του δήµου,
που είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή,
η επιτροπή ποιότητας ζωής, η εκτελεστική επιτροπή και
ο δήµαρχος και καθορίζεται ο αριθµός των µελών του
δηµοτικού συµβουλίου, ο οποίος είναι ανάλογος µε τον
πληθυσµό του οικείου δήµου.
β. Ορίζονται τα όργανα της δηµοτικής κοινότητας, που
είναι το συµβούλιο και ο πρόεδρός της, καθώς και τα όργανα της τοπικής κοινότητας, που είναι το συµβούλιό
της, ο πρόεδρος του συµβουλίου και εκπρόσωπος της
τοπικής κοινότητας.
(άρθρο 7-8)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στο Κεφάλαιο Β΄ αναπτύσσονται θέµατα αναφορικά
µε το εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των αιρετών
των ∆ήµων. Ειδικότερα:
α. Προσδιορίζονται η διάρκεια της δηµοτικής περιόδου
(5 χρόνια αντί 4 που ισχύει), τα άτοµα που έχουν δικαίωµα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η διαδικασία άσκησης
του εκλογικού δικαιώµατος, τα προσόντα εκλογιµότητας, τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα κ.λπ.
β. Προβλέπεται ότι, αναστέλλεται οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα των δηµάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. Ο χρόνος αναστολής άσκησης
της επαγγελµατικής δραστηριότητας θεωρείται πραγµατικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από το
δήµο και βαρύνει τον προϋπολογισµό του. (άρθρα 9-16)
γ. Προσδιορίζονται τα πρόσωπα που διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κατά την ψηφοφορία
ανάδειξης των δηµοτικών αρχών. (άρθρο 17)
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποψηφιότητες,
τον αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, την
κατάρτιση των συνδυασµών, την ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασµών, τον τρόπο αντικατάστασης των υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν κ.λπ.
(άρθρα 18-25)
ε. Καθορίζεται το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων, οι
σταυροί προτίµησης, ο αριθµός συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας κ.λπ. Επίσης, προσδιορίζονται, οι επιτυχόντες – επιλαχόντες συνδυασµοί, καθορίζεται η κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου και προβλέπεται η επανάληψη ψηφοφορίας στην περίπτωση της µη
απόλυτης πλειοψηφίας κανενός συνδυασµού.
(άρθρα 26-34)
στ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την παραίτηση ή το
θάνατο υποψήφιου δηµάρχου, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, την κατανοµή εδρών των συµβούλων της δηµοτικής κοινότητας, της εκλογής συµβούλων
τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας κ.λπ.
(άρθρα 35-37)
ζ. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ισοψηφία των τακτικών και αναπληρωµατικών δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων δηµοτικής κοινότητας και τοπικών κοινοτήτων, την εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων, την άσκηση ενδίκων µέσων, την προθεσµία
για την άσκηση αυτών και τη διαδικασία εκδίκασής των,
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την ορκωµοσία των δηµοτικών αρχών, την αποποίηση εκλογής, την αναπλήρωση µελών κ.λπ. (άρθρα 38-56)
η. Τέλος ορίζεται ότι, για τις δηµοτικές εκλογές του
2010, όπου αναφέρεται ο αιρετός περιφερειάρχης, νοείται ο νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος.
(άρθρο 57)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με το Κεφάλαιο Γ΄ ρυθµίζεται το σύστηµα διακυβέρνησης των ∆ήµων. Ειδικότερα:
1.α. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του δηµάρχου
που µεταξύ άλλων είναι και η σύσταση οµάδων εργασίας
και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του
δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για µελέτη και επεξεργασία
διαφόρων θεµάτων.
(άρθρο 58)
β. Ορίζεται ότι, οι αντιδήµαρχοι επικουρούν τον δήµαρχο, καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, καθώς και οι
υποχρεώσεις του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων και των
µελών επιτροπών.
Επίσης, καθορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία της
εκτελεστικής επιτροπής, πρόεδρος της οποίας είναι ο
δήµαρχος, καθώς και οι αρµοδιότητες αυτής.
(άρθρα 59-63)
γ. Ορίζεται η διαδικασία εκλογής προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές του.
(άρθρα 64-65)
2.α. Ορίζεται ότι, τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
ανήκουν σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε τον συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί, προσδιορίζεται η
διαδικασία σύγκλησης του ∆.Σ., οι υποχρεώσεις των δηµοτικών συµβούλων και η λειτουργία του ∆.Σ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, από το ∆.Σ.,
επιτροπών για την επεξεργασία και επίλυση θεµάτων
της αρµοδιότητάς του.
(άρθρα 66-70)
3.α. Ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
τα αρχεία και τα βιβλία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων κάθε δήµου. Με όµοια απόφαση ορίζονται προδιαγραφές και ειδικότερες τεχνικές για την
σύνθεση, περιεχόµενο, προσβασιµότητα κ.λπ. της ιστοσελίδας του δήµου.
(άρθρο 71)
β. Προσδιορίζεται η έννοια της οικονοµικής επιτροπής
που είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της.
(άρθρο 72)
4.α. Προβλέπεται, σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων
(10.000) κατοίκων, η συγκρότηση επιτροπής ποιότητας
ζωής, που είναι αποφασιστικό και γνωµοδοτικό όργανο
άσκησης των σχετικών µε τη χωροταξία, πολεοδοµία,
προστασία περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής αρµοδιοτήτων του δήµου και καθορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητές της.
β. Προσδιορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.
γ. Στους δήµους, µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα
χιλιάδες (10.000) κατοίκους, συγκροτείται µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως γνωµοδοτικό όργανο, καθορίζονται οι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας που την απο-

τελούν και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές της.
δ. Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως
συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, ο οποίος υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου, δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγοµένων πολιτών και
επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου κ.λπ. και λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου.
ε. Σε κάθε δήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συµβούλιο ένταξης µεταναστών ως
συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της
ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Η συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη.
(άρθρα 73-78)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Με το Κεφάλαιο ∆΄ καθορίζεται η λειτουργία των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα:
1.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την σύγκληση του
συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, του προέδρου του
συµβουλίου της δηµοτικής και τοπικής κοινότητας, τις
αρµοδιότητες του προέδρου και αντιπροέδρου της κ.λπ.
Επίσης, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του συµβουλίου
δηµοτικής και τοπικής κοινότητας και η διαδικασία συνέλευσης κατοίκων τοπικής κοινότητας.
β. Στον πρόεδρο του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήµο έξοδα κίνησης, που ορίζονται µε υπουργική απόφαση.
γ. Με απόφαση του δηµάρχου, ορίζονται υπάλληλοι
του δήµου για την γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της
τοπικής κοινωνίας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του
δήµου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και
για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και
διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
δ. Προβλέπεται ότι, κάθε έτος, το δηµοτικό συµβούλιο,
µε απόφασή του, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής
ή τοπικής κοινότητας. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει
τις συνολικές δαπάνες για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ελέγχει αν οι δαπάνες είναι νόµιµες κ.λπ. και τις εντάσσει στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου.
(άρθρα 79- 86)
2. Προσδιορίζεται η διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής και τοπικής κοινότητας,
σύγκλησης του συµβουλίου αυτού, ο τόπος συνεδρίασης, οι υποχρεώσεις των συµβούλων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων κ.λπ.
(άρθρα 87-91)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Με το Κεφάλαιο Ε΄ καθορίζεται η καταστατική θέση
των αιρετών. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι οι δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων, λαµβάνουν αντιµισθία η οποία καταβάλλεται από το δήµο.
β. Η αντιµισθία των δηµάρχων σε δήµους µε πληθυσµό
άνω των 100.000 κατοίκων είναι ισόποση µε το σύνολο
των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικών Γραµµατέων
Υπουργείου, των δηµάρχων µε πληθυσµό από 20.000 έως 100.000, µε το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των
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δηµάρχων µε πληθυσµό κάτω των 20.000 µε το 60% των
ανωτέρω αποδοχών.
γ. Οι αντιδήµαρχοι λαµβάνουν το 50% της αντιµισθίας
που αναλογεί στο δήµαρχο, ενώ οι πρόεδροι των ∆.Σ.
λαµβάνουν το 40% αυτής.
δ. Η αντιµισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των
δήµων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αναπηρίες, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται
κατά 20%.
(άρθρο 92)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση ειδικής άδειας κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών
του δήµου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και προβλέπεται ότι, οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης
που αντιστοιχούν στον ασφαλισµένο αιρετό, στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου δήµου, ενώ οι τυχόν εισφορές που
αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα από τον οποίο προέρχεται.
β. Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των
εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
γ. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του
δηµόσιου τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν
υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της
θητείας τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός
των διοικητικών ορίων του δήµου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν τα διοικητικά όρια άλλου δήµου, µετά από αίτησή τους, µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί που έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία
προς το δήµο όπου εξελέγησαν.
(άρθρο 93)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Mε το Κεφάλαιο ΣΤ΄ ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες στους δήµους. Ειδικότερα:
1.α. Στους δήµους προστίθενται, µεταξύ άλλων, οι εξής αρµοδιότητες:
Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)
Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας
∆ιαχείριση βοσκοτόπων
Ανάπτυξη-προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση
της φυτικής και ζωικής παραγωγής
Χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου, για ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
Έκδοση οικοδοµικών αδειών
Έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων
Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισµού, για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές
και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών
Χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς
Συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την οργάνωση και ανάπτυξη του ΕΚΑΒ
Χορήγηση κάρτας αναπηρίας
Καταβολή επιδοµάτων σε ΑµεΑ
Απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης
Μεταφορά µαθητών

∆ιακοπή µαθηµάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών
Επιχορήγηση ν.π.ι.δ. που αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες
Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών,
παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
Επιβολή προστίµου 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο, για την τήρηση υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οικοπέδων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου.
β. Με π.δ/γµα µεταβιβάζονται στους δήµους αρµοδιότητες που ασκούνται από τις ∆ιοικήσεις Υγειονοµικών
Περιφερειών (∆.Υ.ΠΕ.) περιλαµβανοµένων και αρµοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρµοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται η απόδοση των πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
αυτών.
(άρθρο 94)
2.α. Ορίζεται ότι, οι πρόσθετες αυτές αρµοδιότητες
των δήµων ασκούνται από 1.1.2011, εκτός από τις οριζόµενες, η έναρξη άσκησης των οποίων πραγµατοποιείται
από 1.1.2013.
β. Η στελέχωση των οικείων υπηρεσιών των δήµων γίνεται µε µετάταξη υπαλλήλων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν στις αντίστοιχες έδρες.
γ. Με π.δ/γµα προβλέπεται η ολική ή µερική κατάργηση των υπηρεσιακών µονάδων της περιφέρειας που ασκούσαν τις αρµοδιότητες οι οποίες µεταβιβάζονται
στους δήµους. Με το ίδιο π.δ/γµα ρυθµίζεται η µετάταξη
του προσωπικού των περιφερειών, που κατείχε τις οργανικές θέσεις, οι οποίες καταργούνται, καθώς και η απόδοση των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση
των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων.
(άρθρο 95)
3. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 96)
4.α. Καθορίζονται οι υπηρεσιακές µονάδες που υποχρεούνται, µέχρι 31.2.2012, να περιλάβουν στους οργανισµούς τους, οι συνιστώµενοι, µε τις διατάξεις του υπό
ψήφιση νόµου, δήµοι.
β. Οι δήµοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στο δήµαρχο για την παροχή
διοικητικής βοήθειας, σε άτοµα που έχουν αντικειµενική
αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρµόδια Κ.Ε.Π.
(άρθρα 97-98)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Με το Κεφάλαιο Ζ΄ ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη
διαδηµοτική συνεργασία και µε νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα:
1.α.∆ήµοι της ίδιας περιφέρειας ή όµοροι δήµοι µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας, καθώς και δήµοι της ίδιας περιφέρειας
και η οικεία περιφέρεια µπορούν να συνάπτουν µεταξύ
τους συµβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας.
β. Στις συµβάσεις αυτές ορίζεται ο σκοπός και η διάρκειά τους, η διάθεση του προσωπικού, τα ποσά χρηµατοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών κ.λπ. Τα έσοδα αυτά µπορεί να προέρχονται από τέλη, δικαιώµατα και εισφορές, τους Κ.Α.Π., τη Συλλογική
Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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γ. Με υπουργική απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτών.
(άρθρο 99)
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους, περιφέρειες, συνδέσµους δήµων, περιφερειακές ενώσεις δήµων κ.λπ. να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε
το δηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του δηµόσιου
τοµέα, για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης. Οι συµβάσεις αυτές υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται, το αντικείµενο της
σύµβασης, το όργανο παρακολούθησης κ.λπ.
β. Οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορεί να χρηµατοδοτούνται, για την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών από το
Π.∆.Ε. µέσω προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον τακτικό προϋπολογισµό ή
άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων.
γ. Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική
σύµβαση έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, συµµετέχει ως συµβαλλόµενος, το Υπουργείο Πολιτισµού. Η προγραµµατική σύµβαση καλείται «πραγµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης» και
το δυνάµενο να επιβληθεί, κατά τις σχετικές διατάξεις,
τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη χρηµατοδότηση
έργων, εργασιών κ.λπ. της σύµβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
δ. Επίσης, δήµοι, σύνδεσµοι, περιφέρειες και ν.π.δ.δ.
της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, µπορούν
να συµβάλλονται µεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων εισφορών και προστίµων. Οι συµβαλλόµενοι
φορείς µπορεί να χρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση
των συµβάσεων αυτών και από τον τακτικό προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή τους προϋπολογισµούς άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 100)
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα, σε δύο ή περισσότερους
δήµους ή σε δήµους και περιφέρειες, να συστήνουν δίκτυα µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε αποφάσεις των οικείων συµβουλίων
τους.
β. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, η διοίκησή
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
(άρθρο 101)
4.α. Τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά ν.π.δ.δ.,
που έχουν συσταθεί από δήµο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήµο από την
έναρξη λειτουργίας του.
β.i. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας
τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων ή κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύµατα
και τα δηµοτικά και κοινοτικά ν.π.δ.δ., συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν συµβάσεων µίσθωσης έργου και ορισµένου χρόνου, µέχρι τη λήξη τους.
ii. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικό
των προαναφερόµενων ιδρυµάτων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό στα ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα στο
νέο δήµο µε την ίδια σχέση εργασίας.

γ. Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά έως δύο (2) ν.π.δ.δ.
και µε υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να διατηρηθούν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευµένου αντικειµένου, µακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης
της προσφοράς τους δικαιολογεί την διατήρηση αυτή.
δ. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται εντός διµήνου, από την εγκατάσταση
των νέων δηµοτικών αρχών ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι του νοµικού προσώπου που
προκύπτει από τη συγχώνευση.
ε. Στην περιφέρεια του νέου δήµου είναι δυνατόν να
λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες, υπό µορφή
παραρτηµάτων των ανωτέρω νοµικών προσώπων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες
αυτές συγκροτούνται άµισθες επιτροπές, οι οποίες εισηγούνται για τη καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήµατα κ.λπ.
στ. Με υπουργική απόφαση µπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των νοµικών προσώπων
και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών τους, µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων.
ζ. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί
σύµβουλοι καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια
σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής.
η. Το µόνιµο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισµό εσωτερικής
υπηρεσίας του νοµικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου.
θ. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων είναι δυνατόν να αποσπάται είτε σε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του οικείου δήµου, είτε σε υπηρεσία του δήµου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, η δε µισθοδοσία του βαρύνει τον φορέα υποδοχής.
(άρθρο 102-103)
5.α. Σε περίπτωση που δήµοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε ένα δήµο και συµµετέχουν σε σύνδεσµο, ο
σύνδεσµος αυτός, εφόσον η περιοχή αρµοδιότητάς του
είναι ίδια ή µικρότερη της εδαφικής περιφέρειας του νέου δήµου, καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας αυτού. Το προσωπικό του συνδέσµου µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας, στο νέο
δήµο και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές
θέσεις.
β. Το προσωπικό που µεταφέρεται στον δήµο µπορεί
να διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) και µε π.δ/γµα το
οποίο εκδίδεται µέχρι 30.6.2011, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τη διαδικασία συγχώνευσης ΦΟ.∆.Σ.Α., την αποτίµηση των τυχόν περιουσιακών τους στοιχείων και τη
διαδικασία λύσεως εκείνων που λειτουργούν υπό µορφή
ανωνύµων εταιρειών.
δ. Το µόνιµο προσωπικό, καθώς και εκείνο µε σχέση
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής
των συνδέσµων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του νέου
συνδέσµου που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή σε
συνιστώµενες µε την απόφαση µεταφοράς προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσµου το δε προσωπικό που µεταφέρεται µπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την
κατάταξή του.
(άρθρο 104)
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα σ’ ένα ή περισσότερους
δήµους και στην περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα
τους, να συστήσουν σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, οι
σύνδεσµοι δε αυτοί αποτελούν ν.π.δ.δ. Η σύσταση του
συνδέσµου γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και µπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα δήµο η συµµετοχή σε σύνδεσµο, που
έχει συσταθεί, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
β. Ορίζεται ότι, ο διαβαθµικός σύνδεσµος διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή
και τον πρόεδρό του.
(άρθρα 105-106)
7.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επιχειρήσεις
των δήµων και προβλέπεται ότι, το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις. Τυχόν
πλεονάζον προσωπικό, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση
εργασίας σε νοµικά πρόσωπα του δήµου και υπόκειται
ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στο οποίο µεταφέρεται.
β. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και στη
συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.).
γ. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγράµµατα, που υλοποιούνται από τα συγχωνευόµενα
νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση
που προκύπτει από τη συγχώνευση.
δ. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου δεν
είναι δυνατή η σύσταση επιχειρήσεως µε ειδικό σκοπό
τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, καθώς και µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου
266 του Κ.∆.Κ.
(άρθρα 107-112)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
α Ορίζονται τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας που
είναι ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
β. Προσδιορίζεται ο αριθµός των αντιπεριφερειαρχών
και των µελών του περιφερειακού συµβουλίου σε κάθε
περιφέρεια.
(άρθρο 113)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών
του β΄ βαθµού αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
1.α. Θεσπίζεται, ανά πενταετία, άµεση, καθολική και
µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειαρχών, των αντιπεριφερειαρχών και των µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
β. Οι Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που καταργούνται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, λειτουργούν µέχρι τη λήξη της διανυοµένης νοµαρχιακής περιόδου 2006-2010.
γ. Προσδιορίζονται οι κανόνες διεξαγωγής των εκλογών και ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν εκλογικό δικαίωµα, τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα κ.λπ.
δ. Προσδιορίζεται η διαδικασία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, την κατάρτιση συνδυασµών, την ανακήρυξη
και κοινοποίηση συνδυασµών κ.λπ.
ε. Καθορίζεται η µορφή των ψηφοδελτίων και το περιεχόµενο αυτών, η έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας και
προβλέπεται ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών. (άρθρα 114-134)
2.α. Προσδιορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες και ο αριθµός των περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής
περιφέρειας, που ορίζεται µε υπουργική απόφαση µε βάση τον πληθυσµό της.
β. Καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής
των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, η επανάληψη της ψηφοφορίας, η κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κ.λπ., καθώς και η άσκηση ενστάσεων, η επικύρωση εκλογής, το
περιεχόµενο της ένστασης κ.λπ.
γ. Προσδιορίζεται ο χρόνος και ο χώρος ορκωµοσίας
των περιφερειακών αρχών, η διαδικασία αποποίησης εκλογής και παραίτησης αιρετών, η αντικατάσταση και αναπλήρωση συµβούλων κ.λπ.
(άρθρα 135-158)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το σύστηµα διακυβέρνησης. Ειδικότερα:
α. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και η διαδικασία αναπλήρωσης και αντικατάστασης αυτών.
β. Επίσης, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου και προβλέπεται ότι, µε απόφασή
του, µπορεί να συστήνονται µέχρι δύο (2) επιτροπές,
στις οποίες το συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητες κατά τα οριζόµενα.
γ. Ορίζεται η διαδικασία συγκρότησης – εκλογής προεδρείου του Περιφερειακού Συµβουλίου, σύγκλησης,
λειτουργίας, απαρτίας, λήψης αποφάσεων κ.λπ.
δ. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων
του περιφερειακού συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι
της περιφέρειας και παρέχεται σ’ αυτούς για κάθε συνεδρίαση, αποζηµίωση ίση µε τα 2/3 της αποζηµίωσης που
λαµβάνουν τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου.
ε. Καθορίζεται η συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες), ορίζεται ότι είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας και
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προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές της.
στ. Επίσης, καθορίζεται η συγκρότηση της οικονοµικής
επιτροπής, οι αρµοδιότητές της και η διαδικασία λειτουργίας της.
ζ. Προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του περιφερειάρχη, περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης, ως
γνωµοδοτικό όργανο. Ορίζεται η θητεία της, τα µέλη τα
οποία την συγκροτούν και οι αρµοδιότητές της. Η γραµµατειακή στήριξη της εν λόγω επιτροπής γίνεται από τις
υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας.
η. Επίσης, προβλέπεται, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η επιλογή πολίτη εγνωσµένου κύρους
ως περιφερειακός συµπαραστάτης του Πολίτη και της επιχείρησης. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης λαµβάνει
αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προέδρου του
περιφερειακού συµβουλίου.
(άρθρα 159-179)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την καταστατική θέση αιρετών της περιφέρειας. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι των περιφερειακών συµβουλίων, δικαιούνται αντιµισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια.
β. Η αντιµισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση µε τις
κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόµατα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Στον αντιπεριφερειάρχη και τον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε
το 75% της αντιµισθίας του περιφερειάρχη, ενώ τα άτοµα που χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αναπηρία δικαιούνται προσαύξησης κατά 20%.
γ. Σε περίπτωση που η αντιµισθία των αντιπεριφερειαρχών και προέδρων περιφερειακών συµβουλίων είναι
µικρότερη των πάσης φύσεων αποδοχών της θέσης
τους, η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και µέχρι το ύψος της αντιµισθίας του περιφερειάρχη.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ειδική άδεια δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. κατά τη διάρκεια της θητείας
τους ως αιρετοί της περιφέρειας και ορίζεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό της οικείας περιφέρειας.
ε. Με υπουργική απόφαση ρυθµίζονται τα σχετικά, µε
τη διαδικασία καταβολής των εισφορών, θέµατα.
στ. Στους περιφερειακούς συµβούλους και στα µέλη
της οικονοµικής και των λοιπών επιτροπών, που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τοµέα, καταβάλλεται
από την περιφέρεια αποζηµίωση που αντιστοιχεί στις µικτές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ηµέρα απουσίας από την εργασία τους.
ζ. Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι κατά τις µετακινήσεις τους εκτός
της έδρας της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσία, λαµβάνουν δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/1999 όπως
ισχύει.
η. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και
των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζηµίωση για

κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το µήνα είναι ίση
µε ποσοστό 2% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του περιφερειάρχη.
(άρθρα 180-185)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού προβλέπονται,
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1.α.Προσδιορίζονται αναλυτικά, κατά τοµείς, οι αρµοδιότητες των περιφερειών.
β. Τα υφιστάµενα Κ.Ε.Π., τα οποία είχαν συσταθεί και
λειτουργούν σε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, µετατρέπονται και λειτουργούν, από 1.1.2011, ως Κ.Ε.Π. του ∆ήµου, όπου είναι εγκατεστηµένα. Ο εξοπλισµός τους περιέρχεται στον οικείο ∆ήµο και το υπηρετούν προσωπικό
τους µετατάσσεται στον ίδιο δήµο.
γ. Με π.δ/γµα καθορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών των Περιφερειών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3316/2005 (περί ανάθεσης, εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων κ.λπ.).
δ. Επίσης, µε π.δ/γµα καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των προµηθειών των Περιφερειών, στο πλαίσιο σχετικού κανονισµού.
ε. Με κ.υ.α., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, που σχετίζονται µε τον τρόπο άσκησης των απονεµόµενων στις
περιφέρειες, αρµοδιοτήτων.
στ. Με π.δ/γµα, µπορεί να µεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρµοδιότητες της κεντρικής διοίκησης, που συνάπτονται µε εκείνες που απονέµονται, κατά τοµείς, εφόσον υπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα περιφερειακές ανάγκες και δεν θίγουν θέµατα που
σχετίζονται µε την άσκηση ενιαίας κρατικής πολιτικής.
ζ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την παροχή γνώµης
της Περιφέρειας στην κρατική διοίκηση για ειδικά θέµατα, την προθεσµία για την έκδοση απόφασης ή παροχή
γνώµης από άλλες αρχές προς την Περιφέρεια κ.λπ.
(άρθρα 186-189)
2.α. Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, που συστήθηκε στην έδρα κάθε κρατικής περιφέρειας (άρθρο 53 του
ν.2218/1994) υπάγεται στην περιφέρεια του υπό ψήφιση
νόµου, µε την επωνυµία «Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ……….», το οποίο φέρει το όνοµα της περιφέρειας
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
β. Καθορίζεται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες του ανωτέρω Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης, τα όργανα διοίκησής του και οι αρµοδιότητες αυτών.
γ. Με απόφαση του ∆.Σ. του Περιφερειακού Ταµείου
Ανάπτυξης, καταρτίζεται ο κανονισµός προσωπικού του,
οι θέσεις και ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού κ.λπ.
δ. Ορίζεται ότι, οι ειδικοί επιστήµονες, που προσλαµβάνονται µε θητεία, αποχωρούν αυτοδίκαια µε τη λήξη
της θητείας του διοικητικού συµβουλίου που τους προσέλαβε, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση.
ε. Προβλέπεται ότι, οι υπηρετούντες αποσπασµένοι υπάλληλοι στο Ταµείο, κατά την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µέχρι τη λήξη του χρόνου της απόσπασής
τους, µε δυνατότητα παράτασης αυτής για µία ακόµη
διετία.
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στ. Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραµµάτων της Ε.Ε. κ.λπ., γίνεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου, η οποία σύµβαση διαρκεί µέχρι τη λήξη του χρόνου
εκτέλεσης του προγράµµατος ή ολοκλήρωσης του έργου.
(άρθρα 190-193)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε τις επιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα των περιφερειών. Ειδικότερα:
1.α.Παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να συνιστούν µία επιχείρηση η οποία έχει τη µορφή της αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας, στο µετοχικό κεφάλαιο της
οποίας συµµετέχουν µόνο περιφέρειες και δήµοι ή και
άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δε µετοχές είναι
ονοµαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών.
β. Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες των περιφερειών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε ποδοσφαιρικές,
τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες και δεν
επιχορηγούνται από τις περιφέρειες, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
γ. Για την πρόσληψη προσωπικού και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις των
νόµων 2190/1994 και 2527/1997, αντίστοιχα, όπως ισχύουν.
δ. Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες της Περιφέρειας, διενεργείται, βάσει
κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο της εταιρείας.
(άρθρο 194)
2.α. Καθορίζονται οι κανόνες σύστασης ή συµµετοχής
σε περιφερειακή επιχείρηση.
β. Προβλέπεται ότι, οι αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συσταθεί από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νοµαρχιακά διαµερίσµατα, περιέρχονται στις περιφέρειες.
γ. Ορίζεται ρητά ότι, η επιχορήγηση των αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν είναι επιτρεπτή
πλην εκείνων, που η επιχορήγησή τους προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόµου.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού στις ανωτέρω εταιρείες, τη σύναψη συµβάσεων
ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών, υπηρεσιών κ.λπ.
(άρθρα 195-196)
3.α. ∆ηµιουργείται Μητρώο περιφερειακών επιχειρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τη
σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων του υπό ψήφιση νόµου.
β. Με υπουργική απόφαση ορίζονται τα ειδικότερα
στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος
και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών κ.λπ.
(άρθρο 197)
4.α.Οι περιφέρειες, που συνιστώνται, µε τις διατάξεις
του υπό ψήφιση νόµου, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από
την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων, ως προς
τις επιχειρήσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των
συµβάσεων µίσθωσης έργου και ορισµένου χρόνου.
β. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαµερισµάτων και υφι-

στάµενες ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες συµµετέχουν
κατά πλειοψηφία οι καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νοµαρχιακά διαµερίσµατα, µετατρέπονται
και προσαρµόζονται αντίστοιχα, σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες της περιφέρειας.
γ. Με υπουργική απόφαση µπορεί να καθορίζεται η
διαδικασία λήψης και εφαρµογής της απόφασης µετατροπής ή προσαρµογής του καταστατικού επιχείρησης,
τα σχετικά µε τη λύση και εκκαθάριση κ.λπ.
δ. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που µετατρέπονται
ή προσαρµόζονται σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες,
µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, ο δε χρόνος υπηρεσίας του λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές
συνέπειες.
ε. Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που
έχουν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες περιφέρειες, από την έναρξη της λειτουργίας τους.
στ. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ., που λήγει ο χρόνος
λειτουργίας τους, εφαρµόζονται αναλόγως οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις, σχετικά µε τη µεταφορά του προσωπικού. (άρθρο 198-199)
5.α. Όλα τα νοµαρχιακά ιδρύµατα, που είχαν συσταθεί
από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και
τα καταργούµενα νοµαρχιακά διαµερίσµατα, περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια από την έναρξη
της λειτουργίας της, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως
σ’ όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών.
β. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των νοµαρχιακών ιδρυµάτων που περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των ιδρυµάτων
αυτών, µε την ίδια σχέση εργασίας.
(άρθρο 200)
6.α. Τα νοµαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
που είχαν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών.
Κατ’ εξαίρεση, το Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο Λάρισας
και το Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο Θεσσαλονίκης, εντάσσονται και λειτουργούν ως αυτοτελείς υπηρεσίες
των αντίστοιχων δήµων, µε την ονοµασία «Λιµενικό Γραφείο», το δε προσωπικό τους µετατάσσεται στους οικείους δήµους.
β. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας περιφέρειας, µε την ίδια σχέση εργασίας, διατηρεί δε το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
(άρθρο 201)
7.α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, από δύο ή περισσότερες περιφέρειες, δικτύων µε τη µορφή αστικής
εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και τη συνεργασία
µε αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού ή και για άλλες
δράσεις.
β. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, η διοίκησή
τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις διεθνείς συνεργασίες περιφερειών και παρέχεται η δυνατότητα τήρησης, από τις περιφέρειες, ειδικού λογαριασµού διαχείρι-
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σης των αναγκαίων, για την υλοποίηση των συνεργασιών αυτών, πόρων. Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του ανωτέρω λογαριασµού και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
(άρθρο 202-203)
8.α. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που µεταφέρονται
στους δήµους των περιφερειών νοτίου Αιγαίου, βορείου
Αιγαίου και Ιονίου.
β. Επίσης, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των νησιωτικών περιφερειών και ορίζεται ότι, µε π.δ/γµα ρυθµίζεται
η απόδοση των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο άσκησης
των πρόσθετων αρµοδιοτήτων, που απονέµονται στους
δήµους αυτούς και ορίζεται ότι, µε π.δ/γµα ρυθµίζεται η
απόδοση των ανάλογων πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα, επίσης, σχετικά µε τις αρµοδιότητες του προέδρου των νησιωτικών δηµοτικών κοινοτήτων.
(άρθρα 204-207)
ΜΕΡΟΣ ∆’
α. Συνιστάται, µε π.δ/γµα, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.), µε την επωνυµία «Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής» και καθορίζονται οι πόροι, η
διοίκηση και η έδρα του.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο άσκησης
των αρµοδιοτήτων στους ορεινούς δήµους.
(άρθρα 208-209)
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη Μητροπολιτική Περιφέρεια. Ειδικότερα:
1. Ορίζεται ότι, η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής
και η µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν, εκτός από τις αναφερόµενες στο άρθρο 186, αρµοδιότητες και αρµοδιότητες µητροπολιτικού χαρακτήρα, οι λειτουργίες του οποίου αφορούν τους τοµείς περιβάλλοντος και ποιότητας
ζωής, χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων
κ.λπ.
(άρθρο 210)
2.α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τη σύσταση, µε
υπουργική απόφαση, ειδικού διαβαθµιδικού συνδέσµου,
ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), µε έδρα
την Αθήνα, στον οποίο µετέχουν η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι του νοµού
Αττικής.
β. Σκοπός του εν λόγω συνδέσµου είναι η διαχείριση,
γενικά, στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής.
γ. Ο σύνδεσµος διοικείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής, ως πρόεδρο, και από 60µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
δ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα µέλη του συνδέσµου, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, καθώς και ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας του.
ε. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση,
µε υπουργική απόφαση, µε την οποία ορίζονται οι εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ. Ο διαβαθµιδικός σύνδεσµος καθίσταται καθολικός

διάδοχος για όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του
και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του, το δε µόνιµο προσωπικό του
Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό µε την ίδια σχέση εργασίας του διαβαθµιδικού συνδέσµου.
(άρθρο 211)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
β. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, για
κάθε τοµέα αρµοδιότητας µητροπολιτικού χαρακτήρα,
συγκροτούνται πενταµελείς συντονιστικές µητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιµασίας, καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, τα µέλη τους, η θητεία τους
κ.λπ.
γ. Στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτείται µητροπολιτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από
15 µέλη µε διετή θητεία και έχει τις αρµοδιότητες του
περιφερειακού συµβουλίου, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
(άρθρα 212-213)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται από το κράτος στους δήµους και περιφέρειες,
καθώς και στα νοµικά τους πρόσωπα. Ειδικότερα:
1.α. Η εποπτεία στους δήµους και τις περιφέρειες από
το κράτος συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
β. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό.
γ. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία, συνιστάται θέση προϊσταµένου, που φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νοµιµότητας, ο
οποίος διορίζεται µε πενταετή θητεία και λαµβάνει αποδοχές υπαλλήλου µε βαθµό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.
δ. Καθορίζονται τα προσόντα, τα πρόσωπα που µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, η διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νοµιµότητας κ.λπ.
ε. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία διαρθρώνεται σε τρεις (3) ∆ιευθύνσεις, συνιστώνται
θέσεις µονίµων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ∆Ε και ΥΕ
και ορίζεται ο τρόπος και τα προσόντα διορισµού τους.
(άρθρα 214-218)
2.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υπηρεσιακό
Συµβούλιο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
αποτελούµενο από τα οριζόµενα µέλη.
β. Ορίζεται ότι, για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί µεταθέσεων, µε εξαίρεση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί αµοιβαίων
µεταθέσεων. Η µετάταξη του προσωπικού της σε άλλη υπηρεσία είναι δυνατή µετά την πάροδο πενταετίας από
τον διορισµό τους κ.λπ.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα πειθαρχικά
όργανα και τις αρµοδιότητές τους, σχετικά µε τον Ελεγκτή Νοµιµότητας κ.λπ.
(άρθρα 219-221)
3.α. Με π.δ/γµα ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας, καθορισµού των οργανικών µονάδων και
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των αρµοδιοτήτων τους, σύστασης και κατανοµής οργανικών θέσεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ο.τ.α..
β. Με ίδιο π.δ/γµα µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
της, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων κ.λπ.
(άρθρο 222)
4.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Συµβούλιο
Ελεγκτών Νοµιµότητας µε πρόεδρο τον οικείο Υπουργό
και µέλη τους Ελεγκτές Νοµιµότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
β. Προβλέπεται ότι, οι αποφάσεις των οριζόµενων
συλλογικών οργάνων των δήµων και των περιφερειών,
αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ο.τ.α.. και ο Ελεγκτής νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα
(40) ηµερών.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον αυτεπάγγελτο
έλεγχο νοµιµότητας εκ µέρους του Ελεγκτή Νοµιµότητας, την ειδική διοικητική προσφυγή αιτήσεις θεραπείας,
τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, την υποχρέωση συµµόρφωσης κ.λπ.
(άρθρα 223-231)
5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αστική ευθύνη
των περιφερειαρχών, των περιφερειακών συµβούλων,
των δηµάρχων, των δηµοτικών συµβούλων, των συµβούλων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, των τοπικών εκπροσώπων κοινοτήτων, καθώς και των µελών του
διοικητικού συµβουλίου των δηµοτικών και περιφερειακών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.λπ., καθώς
και θέµατα σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των οργάνων αυτών, την πειθαρχική διαδικασία, την έκπτωση αυτών εξαιτίας καταδίκης κ.λπ.
(άρθρα 232-237)
6.α. Ορίζεται ότι, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας ο.τ.α., ο έλεγχος νοµιµότητας
των πράξεων, κατά τα άρθρα 254, 255 και 256 του υπό
ψήφιση νόµου (περί κατάταξης προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων, νοµαρχιακών υπηρεσιών
κ.λπ.) ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη µετάταξη του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις περιφέρειες,
στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ο.τ.α., καθώς και
του προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού.
γ. Προβλέπεται ότι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που διαθέτουν τα οριζόµενα προσόντα, µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για να µεταταγούν στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ο.τ.α.
δ. Τυχόν, επιπλέον, τακτικές αποδοχές που λαµβάνει
το προαναφερόµενο προσωπικό, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, µέχρι την πλήρη εξίσωσή τους µε
τις αποδοχές της νέας θέσης.
(άρθρο 238-239)
7.α. Προβλέπεται ότι, οι απόφοιτοι της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και οι απόφοιτοι της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που διαθέτουν πτυχίο των οριζόµενων τµηµάτων, µπορούν να ζητήσουν

την τοποθέτησή τους σε προσωποπαγείς θέσεις στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ο.τ.α.
β. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ο.τ.α.., οι ανωτέρω τοποθετούνται σε
προσωποπαγείς θέσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
που έχει την ίδια έδρα µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ο.τ.α.., στην οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους.
(άρθρο 240)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση των υπηρεσιών και το προσωπικό της περιφέρειας. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, τα οικεία περιφερειακά συµβούλια
καταρτίζουν τον εσωτερικό οργανισµό στον οποίο καθορίζονται οι υπηρεσιακές µονάδες, η διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων, οι αρµοδιότητες, οι οργανικές θέσεις, οι κατηγορίες και οι κλάδοι προσωπικού.
β. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µία θέση µετακλητού
Εκτελεστικού Γραµµατέα και προσδιορίζονται οι διαδικασίες διορισµού και απόλυσής του καθώς και οι αρµοδιότητές τους. Οι αποδοχές του ορίζονται στα 2/3 της αντιµισθίας του περιφερειάρχη.
γ. Συνιστώνται στις περιφέρειες τέσσερις (4) θέσεις
ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και
µία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη.
δ. Επίσης, σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου, που διαρκεί όσο η θητεία του περιφερειάρχη.
(άρθρα 242-243)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του εν γένει προσωπικού.
β. Ορίζεται ότι, οι θέσεις των δικηγόρων µε µηνιαία αντιµισθία συνιστώνται µε τον οργανισµό, για δε τις αµοιβές τους εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 166 του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επιλογή προϊσταµένων Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος και αυτοτελούς γραφείου, τις τοποθετήσεις και µετακινήσεις αυτών κ.λπ. (άρθρα 244-245)
3.α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων περιφερειών
σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., ∆ήµων και Ν.Π.Ι.∆. αυτών και αντιστρόφως και ρυθµίζεται η διαδικασία των µετατάξεων
αυτών.
β. Ρυθµίζονται θέµατα αποσπάσεων υπαλλήλων των
περιφερειών σε δηµόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆.
(άρθρα 246-247)
4.α. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, µε απόφαση του
οικείου περιφερειάρχη, Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) και καθορίζεται η αρµοδιότητα και η συγκρότησή του.
β. Επίσης, σε κάθε περιφέρεια, συνιστάται υπηρεσιακό
συµβούλιο, καθορίζεται η αρµοδιότητα, η συγκρότησή
του κ.λπ.
γ. Ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου
του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους των περιφερειών.
(άρθρα 248-253)
5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάταξη του
προσωπικού των συνενούµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων
στους νεοσύστατους ∆ήµους και ορίζεται ότι:
α. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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αορίστου χρόνου προσωπικό των συνενούµενων δήµων
καθίσταται, αυτοδικαίως, προσωπικό του νεοσύστατου
δήµου το οποίο εξακολουθεί να διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν τη
συνένωση.
β. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων καθίστανται αυτοδίκαια από 1.1.2011 προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας.
γ. Οι θέσεις του κατατασσόµενου προσωπικού προβλέπονται στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισµό
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών.
δ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στην περιφέρεια και τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και
τα πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
ε. Μεταφέρεται αυτοδικαίως, από 1.1.2011 στις περιφέρειες το σύνολο των θέσεων δικηγόρων, µε σχέση έµµισθης εντολής που υπηρετούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα.
(άρθρα 254-255)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη µετάταξη προσωπικού σε περιφέρειες, καθώς και µε τη µετάταξη προσωπικού σε δήµους.
β. Ορίζεται ότι, το µετατασσόµενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά
του και τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα
πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική
διαφορά.
(άρθρα 256-257)
7.α. Προβλέπεται ότι, το υπηρετούν κατά την 1.1.2010
προσωπικό (µόνιµο και Ι.∆.Α.Χ.) των καταργούµενων
τµηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων
των κρατικών περιφερειών, το οποίο κατέχει οργανικές ή
προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή
γεωτεχνικού προσωπικού, µετατάσσεται αυτοδικαίως σε
υφιστάµενες ή ιδρυόµενες τεχνικές υπηρεσίες των δήµων της έδρας του αντίστοιχου νοµού, σε συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
ή ειδικότητας.
β. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά του στο δήµο και τυχόν
επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
(άρθρο 258)
ΜΕΡΟΣ Η΄
Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των δήµων
και περιφερειών. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, οι Κ.Α.Π. των δήµων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων
(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων
εισπράξεων
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ποσοστό 12%
των συνολικών ετήσιων εισπράξεων
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), σε ποσοστό 50%
των συνολικών ετήσιων εισπράξεων.
β. Προβλέπεται ότι, το υφιστάµενο, κατά το έτος µετα-

φοράς, κόστος των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων
στους δήµους που δεν καλύπτεται από τα έσοδα που
προκύπτουν από τα προαναφερόµενα έσοδα, καλύπτεται µε αύξηση των ποσοστών του φόρου εισοδήµατος
και Φ.Π.Α., η οποία καθορίζεται µε π.δ/γµα.
γ. Τα 2/3 των εσόδων από το φόρο εισοδήµατος και το
σύνολο των εσόδων από τον Φ.Π.Α. και Φ.Α.Π. εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό και κατατίθενται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η κατανοµή των
Κ.Α.Π. στους δήµους γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής του
συνόλου των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό.
δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό,
κ.υ.α., των κριτηρίων για την κάθε µορφής έκτακτη επιχορήγηση των δήµων.
(άρθρο 259)
2.α. Ορίζεται ότι οι Κ.Α.Π. των περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων
(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων.
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.
β. Το υφιστάµενο, κατά το έτος µεταφοράς, κόστος
των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες,
που δεν καλύπτεται από τα προαναφερόµενα έσοδα, καλύπτεται µε αύξηση των ποσοστών των φόρων αυτών, η
οποία καθορίζεται µε π.δ/γµα. Κατά το µεταβατικό στάδιο, καλύπτεται µε µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων
από τους αντίστοιχους φορείς, που τις ασκούσαν κατά
τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισµού.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται επί του συνόλου των Κ.Α.Π. το
ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών, την κάλυψη επενδυτικών
δαπανών, ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής των ποσών που αναλογούν σ’ αυτά.
δ. Οµοίως, µε κυ.α., καθορίζονται τα κριτήρια για την
κάθε µορφής έκτακτη επιχορήγηση των περιφερειών.
(άρθρο 260)
3. Με κ.υ.α., µπορεί να ορίζεται ποσοστό επί της ετήσιας αύξησης του πόρου του Φ.Π.Α. ως τοπικό έσοδο
των δήµων, καθώς και ποσοστό 20% επί του Φ.Α.Π., ανάλογα µε τα έσοδα του φόρου, που εισπράττονται στη διοικητική τους περιφέρεια.
(άρθρο 261)
4.α. Με υπουργική απόφαση, συγκεκριµένες δηµοτικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε συνενούµενο ο.τ.α.
και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραµµα για
την οικονοµική τους εξυγίανση και για το λόγο αυτό συνιστάται Ελεγκτική Επιτροπή και ορίζεται η συγκρότησή
της.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία ένταξης των παραπάνω στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης
και ορίζεται ότι, µε υπουργική απόφαση καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες του προγράµµατος.
γ. Συστήνεται, στο Τ.Π.και ∆., λογαριασµός, ο οποίος
ονοµάζεται «Λογαριασµός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης», µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του ειδικού προγράµµατος εξυγίανσης των δήµων και περιφερειών. Ο λογαριασµός χρηµατοδοτείται από τους Κ.Α.Π.
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και το ύψος της χρηµατοδότησης καθορίζεται µε κ.υ.α.,
η οποία ρυθµίζει και κάθε θέµα σχετικό µε τη σύσταση,
λειτουργία και διαχείριση του Λογαριασµού.
(άρθρα 262-263)
5.α. Προβλέπεται ότι, οι δήµοι και οι περιφέρειες µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε πιστωτικά ιδρύµατα ηµεδαπά και αλλοδαπά.
β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι δανεισµού
και ορίζεται ότι, εγγυήσεις του ∆ηµοσίου για τη σύναψη
δανείων παρέχονται µε κοινή υπουργική απόφαση.
(άρθρα 264-265)
6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό, προϋπολογισµό και οικονοµική διαχείριση των νέων
δήµων. Ειδικότερα:
α. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα ποσοστά
κατανοµής των πόρων, που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες.
β. Συνιστάται, στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες,
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου, υπόλογος της οποίας είναι ο πρόεδρος της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.
(άρθρο 266)
7.α. Ορίζεται ότι οι δήµοι, που συνιστώνται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους εντός του πρώτου τριµήνου του 2011.
β. Προσδιορίζονται τα υποχρεωτικά αναγραφόµενα
στον προϋπολογισµό κ.λπ.
γ. Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήµου, καθώς και των
διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος
και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.
(άρθρο 267)
8.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό, τον προϋπολογισµό και το λογιστικό σύστηµα περιφερειών και παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισµό της διαδικασίας κατάρτισης κ.λπ.
των επιχειρησιακών προγραµµάτων, τα ποσοστά κατανοµής των πόρων, τη βεβαίωση των εσόδων, την ανάληψη
υποχρεώσεων κ.λπ.
β. Με π.δ/γµα ρυθµίζεται κάθε θέµα που αναφέρεται
στην εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής
και Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης για την περιφέρεια. Με όµοιο π.δ/γµα, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη βεβαίωση εσόδων, ανάληψη υποχρεώσεων,
στην έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων κ.λπ.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισµού
των περιφερειών.
(άρθρο 268)
9.α. Οι περιφέρειες, που συνιστώνται, καταρτίζουν τον
προϋπολογισµό τους µέχρι την 31.3.2011.
β. Μέχρι την 28.2.2011 θα ολοκληρωθεί η απογραφή
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών, καθώς και
των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων και µε υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία της απογραφής.
(άρθρο 269)
10. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το κόστος µεταφοράς αρµοδιοτήτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
αυτοδιοίκηση, την περιουσία των δήµων και περιφερειών
κ.λπ.
(άρθρα 270-274)
11.α.Οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των
κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης,
αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών α-

νεξαρτήτων πληθυσµού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(άρθρο 275)
12.α. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των προαναφερόµενων δαπανών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού του, ο
οποίος είναι ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός.
β. Προβλέπεται ότι, ο αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους µπορεί να παρακολουθεί την κανονική
είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους
προσώπων και σε περίπτωση αδράνειας είσπραξης αυτών, οφειλόµενη σε δόλο ή βαριά αµέλεια των διοικούντων τον δήµο, παραπέµπει για καταλογισµό τούτων µε
το ποσό της θετικής ζηµίας που προξένησαν.
γ. Προβλέπεται η διενέργεια υποχρεωτικά προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συµβάσεων προµήθειας αγαθών,
εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων και των
συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων κ.λπ., επί προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και µέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ.
Εάν οι υπό κατάρτιση συµβάσεις είναι προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., άνω των 500.000 ευρώ,
αρµόδια για τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας είναι
το καθ’ ύλη αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(άρθρα 276-279)
ΜΕΡΟΣ Θ΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις αρµοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαµβανοµένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους και καθορίζονται οι πρόσθετες αρµοδιότητες που θα ασκούνται πλέον από αυτές.
β. Παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις για
τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων λειτουργίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (τρόπος είσπραξης εσόδων από
τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, τα αποφαινόµενα
και γνωµοδοτούντα όργανα σχετικά µε δασικά έργα, χωροταξικές και πολεοδοµικές µελέτες κ.λπ.).
γ. Τα τµήµατα Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) καταργούνται, ο εξοπλισµός τους περιέρχεται στον οικείο δήµο, το δε προσωπικό τους µετατάσσεται στον ανωτέρω δήµο.
δ. Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης
(Π.ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.), πλην του Π.ΙΝ.ΕΠ.) Θεσσαλονίκης καταργούνται, ως αποκεντρωµένες µονάδες του
Ε.Κ.∆.∆.Α., από 1.1.2011.
ε. Το προσωπικό των καταργούµενων Π.ΙΝ.ΕΠ., που
κατείχε σ’ αυτά οργανικές θέσεις, µετατάσσεται αυτοδικαίως στην έδρα των οικείων, κατά τόπο, Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, το δε µόνιµο προσωπικό, που κατείχε
σε αυτά προσωποπαγείς θέσεις, µπορεί να µετατεθεί
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.∆.∆.Α. ή στο Π.ΙΝ.ΕΠ.
Θεσσαλονίκης. Σε αντίθετη περίπτωση, µετατάσσεται,
αυτοδικαίως, στην έδρα των αντίστοιχων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Ρυθµίζονται διάφορα υπηρεσιακά θέµατα του κατά τα ανωτέρω µετατασσόµενου προσωπικού.
στ. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων στα καταργούµενα
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Π.ΙΝ.ΕΠ. λήγουν, αυτοδικαίως από 1.7.2010 και οι υπάλληλοι επανέρχονται στις οργανικές θέσεις που κατείχαν
στους φορείς από τους οποίους είχαν αποσπασθεί.
ζ. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης δεν ταυτίζεται µε εκείνη των υφιστάµενων κρατικών περιφερειών, η προαναφερόµενη
µετάταξη µπορεί να γίνει στην ∆/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της κρατικής
περιφέρειας της έδρας του νοµού όπου υπηρετούσε το
προσωπικό των καταργούµενων Π.ΙΝ.ΕΠ. Η µετάταξη
αυτή γίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε συνιστώµενες προσωποπαγείς µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας.
η. Τέλος, προβλέπεται ότι, σε κάθε Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση, συνιστάται συµβούλιο το οποίο µεριµνά για το
συντονισµό των περιφερειών και των δήµων στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
(άρθρο 280)
ΜΕΡΟΣ Ι΄
α. Καταρτίζεται το πρόγραµµα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» για την
υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών που
συνιστώνται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
β. Το πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» διαρθρώνεται σε τρεις
άξονες, η δε χρηµατοδότησή του προέρχεται από εθνικούς πόρους, καθώς και από θεσµοθετηµένους πόρους
της αυτοδιοίκησης.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία µεταφοράς των
πιστώσεων των υπουργείων στους σχετικούς λογαριασµούς, καθώς και η διαδικασία αποπληρωµής των έργων,
µελετών και ενεργειών, που είναι σε εξέλιξη και χρηµατοδοτούνται έως το τέλος του 2010.
δ. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό µε κ.υ.α., του περιεχοµένου των πόρων του συστήµατος διοίκησης, διαχείρισης του προγράµµατος
«ΕΛΛ.Α.∆.Α.» κ.λπ.
(άρθρο 281)
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
1.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες
των σχετικών φορέων και των οργάνων άσκησης αυτών,
κατά το στάδιο της µεταβατικής περιόδου και παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθµιση των
θεµάτων αυτών.
β. Ορίζεται ρητά ότι, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στις δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη
λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού.
γ. Μέχρι την 31.12.2010 εκδίδεται π.δ/γµα, µε το οποίο
καθορίζονται, µεταξύ άλλων, ο σκοπός, η σύνθεση και η
συγκρότηση των οργάνων διοίκησης, οι αρµοδιότητες
και η λειτουργία των οργάνων, η περιουσία, η οικονοµική
διοίκηση, η διαχείριση, το προσωπικό, η οργάνωση κ.λπ.
των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών.
δ. Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησής
τους, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
διαλύονται και, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος και οι
Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, αντίστοιχα, υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών περιλαµβανοµένης και της ένταξης του
προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων µε σχέση

έµµισθης εντολής.
ε. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος
σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας,
η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των δαπανών, των περιφερειών διενεργείται από
τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά το ίδιο διάστηµα
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 275 του υπό
ψήφιση νόµου, για τις δαπάνες των περιφερειών.
(άρθρο 282)
2.α. Ορίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από
την έναρξη λειτουργίας τους σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
β. Ορίζεται, επίσης, ότι, από την έναρξη λειτουργίας
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες, που έχουν ιδρυθεί µε τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας
τους σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταργούµενων περιφερειών.
γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης συστήνεται Επιτροπή για
την σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησής της και προβλέπεται ο καθορισµός µε κ.υ.α. της αποζηµίωσης των µελών της, των ειδικών εισηγητών και των µελών της γραµµατείας της,
καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
δ. Με υπουργική απόφαση συγκροτείται Επιτροπή για
την σύνταξη «Κώδικα περί Εσόδων των ∆ήµων και Περιφερειών» και µε κ.υ.α. καθορίζεται η αποζηµίωση των
µελών της, των ειδικών εισηγητών και των µελών της
γραµµατείας της.
(άρθρο 283)
3.α. Καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν (3.9.2009),
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009,
σύµφωνα µε τις οποίες προσδιορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του Ειδικού Συνδυασµένου Προγράµµατος Απασχόλησης (ΕΣΠΑ) από τους οτα α’ βαθµού (98% των
εσόδων του φόρου ζύθου και µέρος των εσόδων των τελών διαφήµισης και ακίνητης περιουσίας) και από τον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆),
που προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνηµόνιο
Πλαίσιο Αρχών Συνεργασίας µεταξύ του τότε Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (νυν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), του ΟΑΕ∆ και της ΚΕ∆ΚΕ και προβλέπεται ότι, τα έσοδα από
το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήµισης και ακίνητης περιουσίας αποδίδονται, εφεξής, στους ο.τ.α., κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
β.Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ειδικότερα ορίζεται ότι, οι εν λόγω συµβάσεις που λήγουν πριν την
31.12.2010, εφόσον δεν προβλέπουν δυνατότητα παράτασης, παρατείνονται, αυτοδικαίως, έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του π.δ/τος 410/1995, η δε αναπροσαρµογή του µισθώµατος επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα.
γ.Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι δηµοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 249 του π.δ. 410/1995, να εκ-

221
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, εντός της οριζόµενης
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τα οριζόµενα..
4.α.Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 2, του
ν.3051/2007 και προβλέπεται ότι, για την απόσπαση προσωπικού από συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη
αρχή σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆) και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της οικείας ανεξάρτητης αρχής.
β.Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5
του ν.3094/2003 και ρυθµίζονται διάφορα θέµατα σχετικά µε τον Συνήγορο του Πολίτη. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
i. ∆ιευρύνεται και εξειδικεύεται το φάσµα των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, όπου αναστέλλεται η άσκηση
καθηκόντων από τους Βοηθούς Συνηγόρους, κατά τη
διάρκεια της θητείας αυτών στο Συνήγορο του Πολίτη
και συµπεριλαµβάνονται, πέραν του ∆ηµοσίου και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις, των οποίων τη διοίκηση ορίζει
άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
i.i. Καταργούνται δεκαπέντε (15), από τις εβδοµήντα
πέντε (75) θέσεις, ειδικών επιστηµόνων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του
ν.3094/2003, οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου ή κενώνονται εφεξής για
οποιονδήποτε λόγο. Η εν λόγω κατάργηση δεν καταλαµβάνει θέσεις, για την πλήρωση των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σχετική προκήρυξη.
i.i.i. Ορίζεται ότι, οι ασκούντες στο Συνήγορο του Πολίτη, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, καθήκοντα επιστηµονικού προσωπικού µε απόσπαση, λογίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πληρούν
αυτοδίκαια, µε απόσπαση αντίστοιχη οργανική θέση της
κατηγορίας αυτής (παρ.3, του άρθρου 5 του
ν.3094/2003), για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο εν λόγω προσωπικό
να ζητήσει τη µετάταξή του στην οργανική θέση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις, άλλως
η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί.
iv. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα και στους υπηρετούντες µε απόσπαση στη Γραµµατεία του Συνηγόρου
του Πολίτη, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου,
να µεταταγούν, µε κ.υ.α., σε κενές οργανικές θέσεις ή
συνιστώµενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας µε τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, οι οποίοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την
µετάταξή τους, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της παρ.4, του άρθρου 3, του ν.3234/2004.
5. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του ν. 3839/2010 και εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθµίσεις:
α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της παρ.1 του άρθρου 158 του
Υ.Κ., το οποίο λειτουργεί έως τη συγκρότηση του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), κατά
το µέρος που αφορά στην ιδιότητα των µελών του.
β. Καθορίζεται ο τρόπος ανασυγκρότησης των υφιστά-

µενων κοινών υπηρεσιακών συµβουλίων των ν.π.δ.δ.
γ. Επιτρέπεται, µε κ.υ.α., η υπαγωγή στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και
στο Σ.Ε.Π. του εποπτεύοντος υπουργείου και η προσαρµογή στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, των υπηρεσιακών συµβουλίων των οριζόµενων Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, που δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 157 – 159 του ΥΚ όπως ισχύουν, καταργουµένων αντιθέτων σχετικών διατάξεων.
6. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2,
του ν.3801/2009 και ρυθµίζονται, εκ νέου, θέµατα, σχετικά µε τον τρόπο καθορισµού των ειδικοτήτων του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου
χρόνου, που κρίνεται για την κατάληψη θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας.
7. Παρατείνεται, από τη λήξη της και για δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, η προβλεπόµενη προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3548/2007, όπως ισχύει, σχετικά µε την καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου τοµέα στον νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και παρέχεται η δυνατότητα
συµπλήρωσης των φακέλων µε τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 284)
5. Τέλος ορίζεται η έναρξη ισχύος, κατά περίπτωση,
των προτεινόµενων διατάξεων.
(άρθρο 285)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 742.140 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως: α. 490.500 ευρώ, από τη
σύσταση επτά (7) θέσεων Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
(άρθρο 6 παρ. 1,2)
β. 234.000 ευρώ, από τη σύσταση επτά (7) ελεγκτών
νοµιµότητας σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.
(άρθρο 216, παρ. 1)
γ. 17.640 ευρώ, από την καταβολή επιδοµάτων θέσης
στους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ που συνιστώνται σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
(άρθρο 218, παρ. 1)
2. ∆απάνη από τη σύσταση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
α. Επιτροπής για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης (άρθρο 283, παρ. 5) και β. Επιτροπής για τη σύνταξη
«Κώδικα περί Εσόδων των ∆ήµων» (άρθρο 283, παρ. 6),
η οποία θα εξαρτηθεί από πραγµατικά γεγονότα και από
την έκδοση των σχετικών κ.υ.α. και εκτιµάται στο ποσό
των 60.600 ευρώ περίπου, συνολικά.
3. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση του π. δ/τος, µε το οποίο καθορίζονται οι πόροι, η ∆ιοίκηση και η έδρα του.
(άρθρο 208, παρ. 1)
4. ∆απάνη, από την πλήρωση οργανικών θέσεων (της
παρ. 3 του άρθρου 5, ν.3094/2003), από τους ασκούντες,
κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, στο Συνήγορο του Πολίτη, καθήκοντα επιστηµονικού προσωπικού,
µε απόσπαση, δεδοµένου ότι, οι θέσεις, που καταλαµβάνουν οι αποσπώµενοι [είκοσι πέντε (25), κατ’ ανώτατο όριο], δεν έχουν συσταθεί µε νόµο και ως εκ τούτου θεσµοθετούνται µε την προτεινόµενη ρύθµιση. (άρθρο 284
παρ.7) Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των
920.000 ευρώ, περίπου, ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο.
5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. µετάταξη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη, στην περίπτωση που
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συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι, οι κενούµενες θέσεις στους φορείς, από όπου µετατάσσεται το εν λόγω προσωπικό, µπορούν να πληρωθούν µε πρόσληψη νέου. (άρθρο 284 παρ.7) Η εν λόγω
δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµός µετατασσοµένων κ.λπ.), εκτιµάται στο ποσό
των 25.500 ευρώ, περίπου, ετησίως, ανά συνιστώµενη
θέση.
β. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού στο
Συνήγορο του Πολίτη, στις οποίες θα µεταταγούν υπάλληλοι των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, που είναι αποσπασµένοι στην Γραµµατεία του Συνήγορου του Πολίτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις για να τοποθετηθούν. (άρθρο 284 παρ.8) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων θέσεων) και από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των 21.100 ευρώ,
περίπου, ετησίως, ανά συνιστώµενη θέση.
6. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 2.373.717.000
ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α. 180.000.000 ευρώ, από την µεταφορά αρµοδιοτήτων από την κρατική περιφέρεια προς τις συνιστώµενες
µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου Αυτοδιοικήσεις
α΄ και β΄ βαθµού.
(άρθρο 186)
β. 13.500.000 ευρώ, από την µετάταξη προσωπικού
τµηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων
των Κρατικών Περιφερειών, στους οικείους ∆ήµους.
(άρθρο 258)
γ. 911.000 ευρώ από την κατάργηση δεκατριών (13)
θέσεων Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών.
(άρθρο 283, παρ. 4)
δ. 175.000.000 ευρώ, από την κατάργηση των δεκατριών (13) κρατικών Περιφερειών και την αντικατάστασή
τους από τις επτά (7) συνιστώµενες Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις, λόγω µείωσης του λειτουργικού κόστους.
(άρθρα 6 και 283, παρ. 4)
ε. 5.000.000 ευρώ, από την κατάργηση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την ως εκ τούτου µη καταβολή
εξόδων παράστασης στα αιρετά όργανα αυτών.
(άρθρο 283, παρ. 4)
στ. 2.522.000 ευρώ, από την κατάργηση των θέσεων
των Γενικών Γραµµατέων των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
(άρθρο 283, παρ. 4)
ζ. 1.584.0000 ευρώ, από τη µη καταβολή αποζηµίωσης
στα µέλη των καταργούµενων Ειδικών Επιτροπών ελέγχου νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.
(άρθρο 238, παρ. 1)
η. 1.995.200.000 ευρώ, από τη µεταφορά αρµοδιοτήτων των καταργούµενων Ν.Α. στις νέες Περιφέρειες και
στους ∆ήµους.
(άρθρο 283, παρ. 4)
7. Εξοικονόµηση δαπάνης, ανά εκλογική περίοδο (πενταετία), ύψους 75.000.0000 ευρώ περίπου, από την επιµήκυνση της εκλογικής περιόδου σε πέντε (5) χρόνια (από τέσσερα που ισχύει) και την ταυτόχρονη διεξαγωγή
των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού µε τις ευρωεκλογές.
(άρθρα 9, παρ. 1, 2 και 114, παρ. 2)
8. Εξοικονόµηση δαπάνης, ύψους 560.000 ευρώ, περίπου, ετησίως, από την κατάργηση δέκα πέντε (15) θέσεων ειδικών επιστηµόνων στο Συνήγορο του Πολίτη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5
του ν.3094/2003, οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ι-

σχύος του υπό ψήφιση νόµου ή κενώνονται, εφεξής, για
οποιονδήποτε λόγο.
(άρθρο 284, παρ. 6)
Β. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού (Περιφέρειες)
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 925.196.700 ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται ως ακολούθως :
683.200 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας των πε(άρθρο 179, παρ.1)
ριφερειακών συµπαραστατών.
10.708.000 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας των
αιρετών οργάνων των νέων Περιφερειών.
(άρθρο 181, παρ. 1, 2, 3, 4)
4.198.200 ευρώ, από την καταβολή αποζηµίωσης
στους περιφερειακούς συµβούλους. (άρθρο 184, παρ. 4)
909.000.000 ευρώ, από την άσκηση των αρµοδιοτήτων
(άρθρο 186)
των συνιστώµενων Περιφερειών.
607.300 ευρώ, από τη σύσταση µιας (1) θέσης εκτελεστικού Γραµµατέα σε κάθε νέα Περιφέρεια.
(άρθρο 242 παρ. 1, 4)
2. Ετήσια δαπάνη απο την καταβολή αποζηµίωσης
στους περιφερειακούς συµβούλους και τα µέλη των οριζόµενων Επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον
Ιδιωτικό Τοµέα, για κάθε µέρα απουσίας τους από την
εργασία (άρθρο 183, παρ. 2), η οποία θα εξαρτηθεί από
πραγµατικά γεγονότα.
3. Ετήσια δαπάνη από τη µετατροπή των υφιστάµενων
αµιγών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε αναπτυξιακές Α.Ε. στις συνιστώµενες Περιφέρειες η οποία αντιρροπείται πλήρως λόγω της κατάργησης
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
(άρθρο 199, παρ. 1, 2)
4. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων, από τυχόν λήψη
έκτακτης επιχορήγησης (άρθρο 260, παρ.8) Η αύξηση
των εσόδων εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
Γ. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού (∆ήµοι)
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 1.042.045.500 ευρώ περίπου,
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
3.845.500 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας στον
(άρθρο 77, παρ. 6)
συµπαραστάτη του δηµότη.
1.038.000.000 ευρώ, από την άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων προερχοµένων από τις καταργούµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις κρατικές περιφέρειες.
(άρθρο 94)
2. Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή εξόδων κίνησης
στους Προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
(άρθρα 79, παρ. 3 και 80, παρ. 4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν µετάταξη υπαλλήλων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) στο δήµο της πόλης, όπου εδρεύει η οικεία Τ.Ε.∆.Κ, εφόσον µετά τη µετατροπή τους σε Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, εδρεύουν σε διαφορετική πόλη, για την αντιµετώπιση των δαπανών µισθοδοσίας τους και την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστών εισφορών τους.. (άρθρο 284, παρ.5). Η
εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµό µετατασσοµένων κ.λπ.).
4. Εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 780.000.000 ευρώ
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περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
295.000.000 ευρώ, από τη συνένωση ∆ήµων (ενοίκια,
συντήρηση γενικά έξοδα κ.λπ.).
(άρθρα 1 και 7)
70.000.000 ευρώ, από τη µείωση των αιρετών οργάνων του α΄ βαθµού αυτοδιοίκησης, των δηµοτικών συµβουλίων, των σχετικών επιτροπών κ.λπ.
(άρθρα 1,7 παρ. 3 και 92, παρ. 1, 2, 3, 4, 5)
330.000.000 ευρώ, από τη συγχώνευση ΝΠ∆∆ και
ΝΠΙ∆ των ∆ήµων, Συνδέσµων ΟΤΑ, επιχειρήσεων των
∆ήµων.
(άρθρα 103, 104, 107, 110)
45.000.000 ευρώ, από τον περιορισµό της δανειοληπτικής ικανότητας των ∆ήµων.
(άρθρο 264, παρ. 1)
40.000.000 ευρώ περίπου, από τη µείωση του ποσού
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, για τη διενέργεια
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για
συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και οικονοµία κλίµακας για προµήθειες.
(άρθρο 278 παρ. 1)
5. Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ από τα έσοδα των ο.τ.α. α’ βαθµού,
που προέρχονται από το φόρο ζύθου και από τα τέλη
διαφήµισης και ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 284, παρ.1).
6.Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων, από: α. την είσπραξη προστίµου 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο,
που τυχόν επιβάλλεται από τη µη τήρηση υποχρεώσεων
των ιδιοκτητών οικοπέδων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πυροσβεστικές διατάξεις.
(άρθρο 94, παρ.1)
β. Τυχόν λήψη έκτακτης επιχορήγησης (άρθρο 259,
παρ.6) Η αύξηση των εσόδων εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α..
∆. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), (ν.π.δ.δ., επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόµενα.
(άρθρο 284, παρ.1).
ΣΤ.1. Το γενικότερο όφελος της οικονοµίας από την
εφαρµογή του Προγράµµατος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, σύµφωνα
µε τους υπολογισµούς, ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό
1.185.732.660 ευρώ περίπου, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως:
α. 780.000.000 ευρώ, από την εξοικονόµηση λόγω συνένωσης των ∆ήµων.
β. 175.000.000 ευρώ, από την κατάργηση των δεκατριών (13) κρατικών Περιφερειών και σύσταση επτά (7)
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
γ. 230.732.660 ευρώ, από τη µείωση του συνολικού
λειτουργικού κόστους, λόγω κατάργησης των πενήντα
τεσσάρων (54) Ν.Α. και σύστασης δεκατριών (13) νέων
Περιφερειών.
2. Επιπροσθέτως, προκύπτει όφελος 75.000.000 ευρώ
περίπου, από την επιµήκυνση της εκλογικής περιόδου σε
πέντε (5) χρόνια (από τέσσερα που ισχύει) και την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού µε τις ευρωεκλογές.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1.Ετήσια δαπάνη ύψους 742.140 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως: α. 490.500 ευρώ, από τη
σύσταση επτά (7) θέσεων Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
(άρθρο 6 παρ. 1,2)
β. 234.000 ευρώ, από τη σύσταση επτά (7) ελεγκτών
νοµιµότητας σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο(άρθρο 216, παρ. 1).
ΤΑ
γ. 17.640 ευρώ, από την καταβολή επιδοµάτων θέσης
στους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ που συνιστώνται σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
(άρθρο 218, παρ. 1).
2.∆απάνη από τη σύσταση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
α. Επιτροπής για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης (άρθρο 283, παρ. 5) και β. Επιτροπής για τη σύνταξη
«Κώδικα περί Εσόδων των ∆ήµων» (άρθρο 283, παρ. 6),
η οποία θα εξαρτηθεί από πραγµατικά γεγονότα και από
την έκδοση των σχετικών κ.υ.α. και εκτιµάται στο ποσό
των 60.600 ευρώ περίπου, συνολικά.
3.Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση του π. δ/τος, µε το οποίο καθορίζονται οι πόροι, η ∆ιοίκηση και η έδρα του.
(άρθρο 208, παρ. 1).
4. ∆απάνη, από την πλήρωση οργανικών θέσεων (της
παρ. 3 του άρθρου 5, ν.3094/2003), από τους ασκούντες,
κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, στο Συνήγορο του Πολίτη, καθήκοντα επιστηµονικού προσωπικού,
µε απόσπαση, δεδοµένου ότι, οι θέσεις, που καταλαµβάνουν οι αποσπώµενοι [είκοσι πέντε (25), κατ’ ανώτατο όριο], δεν έχουν συσταθεί µε νόµο και ως εκ τούτου θεσµοθετούνται µε την προτεινόµενη ρύθµιση. (άρθρο 284
παρ.7) Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των
920.000 ευρώ, περίπου, ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο.
5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. µετάταξη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη, στην περίπτωση που
συντρέχουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι, οι κενούµενες θέσεις στους φορείς, από όπου µετατάσσεται το εν λόγω προσωπικό, µπορούν να πληρωθούν µε πρόσληψη νέου. (άρθρο 284 παρ.7) Η εν λόγω
δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµός µετατασσοµένων κ.λπ.), εκτιµάται στο ποσό
των 25.500 ευρώ, περίπου, ετησίως, ανά συνιστώµενη
θέση.
β. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού στο
Συνήγορο του Πολίτη, στις οποίες θα µεταταγούν υπάλληλοι των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, που είναι αποσπασµένοι στην Γραµµατεία του Συνήγορου του Πολίτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις για να τοποθετηθούν. (άρθρο 284 παρ.8) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων θέσεων) και από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των 21.100 ευρώ,
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περίπου, ετησίως, ανά συνιστώµενη θέση.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Β. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού (Περιφέρειες)
1.Ετήσια δαπάνη ύψους 925.196.700 ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται ως ακολούθως :
683.200 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας των περιφερειακών συµπαραστατών.
(άρθρο 179, παρ.1)
10.708.000 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας των
αιρετών οργάνων των νέων Περιφερειών.
(άρθρο 181, παρ. 1, 2, 3, 4)
4.198.200 ευρώ, από την καταβολή αποζηµίωσης
στους περιφερειακούς συµβούλους. (άρθρο 184, παρ. 4)
909.000.000 ευρώ, από την άσκηση των αρµοδιοτήτων
των συνιστώµενων Περιφερειών.
(άρθρο 186)
607.300 ευρώ, από τη σύσταση µιας (1) θέσης εκτελεστικού Γραµµατέα σε κάθε νέα Περιφέρεια.
(άρθρο 242 παρ. 1, 4)
2.Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης
στους περιφερειακούς συµβούλους και τα µέλη των οριζόµενων Επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον
Ιδιωτικό Τοµέα, για κάθε µέρα απουσίας τους από την
εργασία (άρθρο 183, παρ. 2), η οποία θα εξαρτηθεί από
πραγµατικά γεγονότα.
3. Ετήσια δαπάνη από τη µετατροπή των υφιστάµενων
αµιγών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε αναπτυξιακές Α.Ε. στις συνιστώµενες Περιφέρειες η οποία αντιρροπείται πλήρως λόγω της κατάργησης
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
(άρθρο 199, παρ. 1, 2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων περιφερειών.
Γ. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού (∆ήµοι)
1.Ετήσια δαπάνη ύψους 1.042.045.500 ευρώ περίπου,
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
3.845.500 ευρώ, από την καταβολή αντιµισθίας στον
συµπαραστάτη του δηµότη.
(άρθρο 77, παρ. 6)
1.038.000.000 ευρώ, από την άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων προερχοµένων από τις καταργούµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις κρατικές περιφέρειες.
(άρθρο 94)
2.Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή εξόδων κίνησης
στους Προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
(άρθρα 79, παρ. 3 και 80, παρ. 4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν µετάταξη υπαλλήλων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) στο δήµο της πόλης, όπου εδρεύει η οικεία Τ.Ε.∆.Κ, εφόσον µετά τη µετατροπή τους σε Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, εδρεύουν σε διαφορετική πόλη), για την αντιµετώπιση των δαπανών µισθοδοσίας τους και την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστών εισφορών τους.. (άρθρο 284, παρ.5). Η
εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµό µετατασσοµένων κ.λπ.).

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων δήµων.
Οι δαπάνες όλων των ανωτέρω φορέων αντιρροπούνται πλήρως από το γενικότερο όφελος της οικονοµίας
από την εφαρµογή του Προγράµµατος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
λόγω συνένωσης των ∆ήµων, κατάργησης των δεκατριών (13) κρατικών Περιφερειών και σύστασης επτά (7)
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, µείωσης του συνολικού
λειτουργικού κόστους, από την κατάργηση των πενήντα
τεσσάρων (54) Ν.Α. και σύσταση δεκατριών (13) νέων
Περιφερειών και επιµήκυνσης της εκλογικής περιόδου
σε πέντε (5) χρόνια (από τέσσερα που ισχύει) και ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού µε τις ευρωεκλογές.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Γ. Παπακωνσταντίνου
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